
 

 

 سالمياْل  العالم تباعد في ودورها التکفيرية للدين؛ التيارات الخاطئة القراءات

 2)عراق( الدکتور. ریاض عبدالحليم الباهلي 1،)أمریكا( خلصان مهدي مالک: ّتابالک  

 المستخلص
والنهوض بحضارتها وفي  ،ةسالميمة اإلمن التحدیات التي تقف أمام تقدم األ

لدفعها من الداخل کي تكون  ،مقدمة هذه التحدیات التي تمولها الدول الكبرى
شوکة في طریق التقدم، وهذه التيارات هي الحرکات التكفيریة، والفتن التي تثيرها 

و اثارة العنف واالرهاب بطریقه أ ةتبث النعرات الطائفيسواء کانت هذه الفتن 
نحت ستار الدین نسال الله البصيرة في الدین، والتامل في التصرفات من  ،التكفير

کافة الجوانب، وفق ما جاءت به الشریعه االسالمية، وهذا البحث نتعرض فيه الى 
تخدام السب سإوالعنف ونشر االرهاب، والتعصب والتطرف، و تعریف التكفير،

فعال نواإل کراه، وزرع االحقاد بدافع الغرور والتعصب،والشتم واللعن، واإل
ستدالل وتوظيفها لنشر التشدد واإل، حادیثواستغالل النصوص الدینيه واأل

غراضهم، ویفسروهات للتشدد والتعصب، یات التي یحرفونها ألببعض اآل
بسبب القراءات الخاطئه  ونتطرق الى اسلوب التعامل، وقد تكون ،وزرع الفتن

مور کي ال تقف مانعا في وجه وکيفية معالجة هذه األ -حسنا الظنأن ا -للدین
 سالمية والدین.الحضارة وان ال تكون عامال للتباعد في القيم اإل
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 المقدمة
ي تهدد الحضارة االسالمية والتي تبرز من الداخل، وتتحرك ان التحدیات الت

 ،ویشكل واسع وتحمل تحت طياتها االفكار التكفيریة بشكل واسع النطاق،
وتقوم باستباحة الدماء واالموال واالعراض، تحت ستار الدین لغرض تشویه 

الذي یسعى الى سلب  ،سمعةالدین، والمسلمين بدافع من االستكبار العالمي
ووضع االسباب لغرض  وتوجيه االتهامات، موال، واستغالل الدول الضعيفة،اال

واستخدام ادواتهم لنشر  التدخل في االمور الداخليه لسيادة البلدان االسالمية،
العنف والفتن والتكفير، وزرع الفتن الطائفيه واالحقاد، والعدوانية الجتياح 

 ر التكفيري. العالم االسالمي برمته من الداخل، وانتاج الفك
فقد ابتلى المسلمون بهذا الداء، وبدات التفرقه تنتشر، والقتل یعم وبات 
الناس یعيشون بعيدین عن السالم واالمن، واالمان بدافع الغلو في الدین 
بتحریض من االجنبي، واصبحت الدول العربية في تمزق، وقتل واتهامات ليس 

 لجهل، والتستر بقناع  الدین.بل بدافع الظلم، وا ،بسبب االختالف السياسي
في هذا البحث المتواضع نبين مفهوم التكفير، اسبابه، عالجه، وتوضيح 

اما  ،االسباب واالغراءات، واالمراض التي یتصف بها التكفيري ویتعلق بها
او  فهم بسبب القراءات الخاطئه للدین او القصور في المعرفه الدینيهلسوء ال

سواء اکانت بشكل  ،ية المدفوعه من قبل االجنبياالغراءات، واالطماع المال
 او غير مباشر ومن الله التوفيق.    مباشر

يين  اسلوب التکفير
أبرز االمور التي یتحلى بها التكفيري ویتخذها کأداة لغسل أدمغة الساذجين، 

ين بالحكم، والمتسرع ،ي الفهم، والمتعصبين، والمتطرفينوالجهلة وسقيم
، ح أو المجرمين، والمتعصبين، والمرضى المنشغلين بالهوامشوالبعيدین عن التسام



 311/ ...للدين الخاطئة القراءات

 

والمتصفين بسرعة االنفعال واالستعالء والتضليل، والمفرورین ومن لهم دوافع 
ومن  النقص، وحب البروز على حساب أذى اآلحرین من باب خالف تعرف،

ر کل هؤالء من یساهم ویكون فریسه لتقيل الفك ،المتظاهرین بالعلم دون العمل
التكفيري بسهولة، وابسط االمور التي یلجأ اليها التكفيري: أثبات الكفر، 

واالرهاب والتعصب، والتسرع بالتكفير  والشتم والعنف، والسب، واللعن،
وکأنه حينما حصل على بعض من القواعد  ،واالستعالء، والجرأة على أحكام الله

وأمراضه، وکانه شارك والمعارف العلميه، واستخدمها کوسيله الثبات جرائمه 
رب العزة في االحكام، ویعفي نفسه عن االلتزام والمحاسبة لواقعه أو واقع 

ویستخدم أسلوب الطاغية  عائلته ویكون ربوبيا، ومفتيا وصاحب القرار،
دون استمالة الى من یوحهه أو من یرشده الى ما  ،والظالم، واالستبداد بالرأي

 رفه عن جهل أو عن قصد السباب النقص.سواء أکان تص ،یحمله من جهل مرکب
في الكافي . یتكبر المتكبر اال نقص في ذاتهال  :قال االمام الصادق

 . اال لذلة وجدها في نفسه ،للكليني: قوله ما من رجل تكبر أو تجبر
 لنبدأ في تعریف اللعن، اال من ذلة یجدها في نفسه ،وعنه: ما من أحدیتيه

 مين:في اللغة: اللعن یقع على قس
وهو الطرد من رحمته، وهذا النوع من اللعن  اللعن من الله تعالى: .1

 مختص بالله وحده.
زالدعاء على االخرین.  ،اللعن من الناس: وهو السب. والشتم .2

العموم والخصوص من وجه. مع ان  ،فالنسبة بين السب، واللعن
یات الكریمه وسنبينه الحقا في اآل ،لناس کما هو الحالاللعن من ا

ال ان  ،بل العبد کي یبعد الشخص عن رحمتهل على الدعاء من قید
 یوجه الشتم والسب واالهانه ضده کما سنبين.
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 مفهوم اللعن في القرآن
 :فيمكن النظر اليه الکثر من جانب

 أما بمالحظة الالعن من هو؟ هل هو الله أم االنسان؟ نب االول:الجا -
ویكون بحد ذاته  ،عالىن الله فهو الطرد من رحمته تفان کان اللعن م

، فكما قلنا وأما اذا کان من الناس، ري عز وجلعذابا وعقوبة من البا
فانه یكون من باب الدعاء على الغير بما یستحق العذاب وطلب 

 الطرد من رحمته تعالى وأنزال العقوبه عليه.

کد النظر الى االیات الكریمة، وأوج الجانب الثاني: - ه اللعن فيها: أ
 على أن اللعن في القرآن الكریم له اربعة جوانب: رونأغلب المفس

ي هذه االیات ویعني فيها العذاب کما هو الحال في یطلق ف العذاب: .1
وا»قوله تعالى:  َنا َوَقال  وب  ل  ْلٌف  ق  م   َبْل  غ  ه   َلَعَنه  ْفِرِهْم  الَلّ  َما َفَقِلياًل  ِبک 

وَن  ْؤِمن   (88، البقرة«. )ي 
ِذيَن  ِمَن » .2 وا الَّ وَن ي   َهاد  ف  وَن  َمَواِضِعهِ  َعْن  اْلَکِلَم  َحرِّ ول   َسِمْعَنا َوَيق 

ْسَمع   َغْيَر  َواْسَمْع  َوَعَصْيَنا ا َوَراِعَنا م  ْلِسَنِتِهْم  َليًّ
َ
يِن  ِفي َوَطْعًنا ِبأ  الدِّ

ْم  َوَلْو  نَّه 
َ
وا أ َطْعَنا َسِمْعَنا َقال 

َ
ْرَنا َواْسَمْع  َوأ ْم  َخْيًرا َلَکاَن  َواْنظ  قْ  َله 

َ
 َومَ َوأ

م   َوَلِکْن  ه   َلَعَنه  ْفِرِهْم  اللَّ وَن  َفاَل  ِبک  ْؤِمن   (46 ،النساء«. )َقِلياًل  ِإالَّ  ي 
ِذيَن  ِإَنّ » .3 وَن  اَلّ م  ْنَزْلَنا َما َيْکت 

َ
َناِت  ِمَن  أ َدى اْلَبِيّ اه   َما َبْعِد  ِمْن  َواْله  َنّ  َبَيّ

اِس  وَلِئَك  اْلِکَتاِب  ِفي ِللَنّ
 
م   أ ه  ه   َيْلَعن  م  َو  الَلّ ه  وَن  َيْلَعن  ِعن  «. الاَلّ

 (159 ،البقرة)
ِذيَن  ِإَنّ » .4 وَن  اَلّ ْؤذ  هَ  ي  وَله   الَلّ م   َوَرس  ه   َلَعَنه  ْنيا ِفي الَلّ  َواآْلِخَرِة  الد ّ

َعَدّ 
َ
ْم  َوأ ِهيناً  َعذاباً  َله   (57، حزاباأل«. )م 

هَ  ِإَنّ » .5 يَن  َلَعَن  الَلّ َعَدّ  اْلَکاِفِر
َ
ْم  َوأ  (64، زابحاأل) «.اَسِعيرً  َله 
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 الدعاء من االنسان على غيره من بني جنسه: :الثالثالجانب  -
اَل » .1

َ
هِ  َلْعَنة   أ اِلِميَن  َعَلى الَلّ  (18، هود) «.الَظّ

َنا» .2 َبّ ْم  اْلَعَذاِب  ِمَن  ِضْعَفْيِن  آِتِهْم  َر  (68 ،االحزاب«. )َكِبيًرا َلْعًنا َواْلَعْنه 

 : اللعن المسخالرابعالجانب  -
َها َيا» .1 ي ّ

َ
وا ِذيَن الَّ  أ وت 

 
وا اْلِکَتاَب  أ ْلَنا ِبَما آِمن  ًقا َنَزّ َصِدّ ْم  ِلَما م   ِمْن  َمَعک 

ْن  َقْبِل 
َ
وًها َنْطِمَس  أ ج  َها و  َدّ ْدَباِرَها َعَلى   َفَنر 

َ
ْو  أ

َ
ْم  أ ا َكَما َنْلَعَنه   َلَعَنّ

ْصَحاَب 
َ
ْبِت  أ ْمر   َوَكاَن  الَسّ

َ
هِ  أ واًل  الَلّ  (47، النساء«. )َمْفع 

 الطرد من الرحمة: ،: اللعنخامسالالجانب  -
وِنيَن » .1 ْيَنما َمْلع 

َ
وا أ ِقف  وا ث  ِخذ 

 
وا أ ل  ِتّ  (61، حزاباأل) «.َتْقِتياًل  َوق 

ِذيَن  ِإَنّ » .2 وا اَلّ وا َكَفر  ْم  َوَمات  اٌر  َوه  َفّ ِئَك  ك  وَل 
 
هِ  َلْعَنة   َعَلْيِهْم  أ  الَلّ

اِس  َواْلَماَلِئَکِة  ْجَمِعيَن  َوالَنّ
َ
 (87، آل عمران«. )أ

خراج من رحمة الله، وليس فاللعن المستخدم من الناس: هو دعاء لال
وان کان جائز في نفسه مع وجود المبررات واالسباب، لكن  ،مرجوحا او واجبا

العفو عن االخرین أفضل اذا لم یتجاوز الحد الشرعي، واال أصبح محرما 
 لكونه یصبح ها هنا الظالم مظلوما، والمظلوم ظالما.

والفرق شاسع  ،في الفرق بين السب والشتم واللعنكمن والحقيقة ت
الن الله تعالى یبعد عن رحمته الكافر واالنسان یدعو ربه الخراج  ؛وواضح

 سب بالمعتى العرفي ملعون مهانالكافر عن رحمته، وليس المقصود ال
 کتوجيه االهانه.
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ه وشتم وتوجي زة ان یذل مخلوقا ویهينه باهانات وسبأبدا حاشا رب الع
الالأخالقيه، وأستخدام االلفاظ القبيحه مطلقا.قال تعالى الناس الى استخدام 

ق   َلَعلى َوِإَنَّک » ل   (.4، القلم«. )َعظيم   خ 
 :المؤمنينميرأل ةفي روای

الرحمن، )االسدي( عن عبد روي نصر بن مزاحم: عن عمر بن سعد
 ديعن عبدالله بن شریك قال: خرج حجر بن ع عن الحارثبن حصيرة،

وعمر بن الحمق یظهران البراءة من أهل الشام، فأرسل اليهما على أن 
 المؤمنين ألسنا محقين؟فاتياه فقاال: یا أمير یكفا عما یبلغني عنكما.

 قال: بلى. 
 قاال: أوليسوا مبطلين؟

 قال: بلى.
 قاال: فلم منعتنا من شتمهم؟!

أون، کرهت لكم ان تكونوا: لعانين، شتامين تشتمون، وتتبر قال:
ولكن لو وصفتم مساويء أعمالهم فقلتم من سيرتهم کذا وکذا، ومن 
أعمالهم کذا وکذا، کان أصوب في القول وأبلغ في العذرو)لو( قلتم 
مكان لعنكم ایاهم، وبرائتكم منهم: اللهم احقن دمائهم، ودمائنا، 
واصلح ذات بينهم وبيننا. واهدهم من ضاللتهم، حتى یعرف الحق 

ویرعوي عن الغي والعدوان منهم من لهج به، لكان  منهم من جهله،
 أحب الي، وخيرا لكم.

 َواَل وقوله تعالى: ) لمؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك.افقاال: یا أمير
وا ب ّ ِذيَن  َتس  وَن  اَلّ وِن  ِمْن  َيْدع  هِ  د  وا الَلّ ب ّ هَ  َفَيس  . (ِعْلم   ِبَغْيرِ  َعْدًوا الَلّ

 (108 ،نعاماأل)
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، ولو کان اللعن مشارکا لهما على قبح السب والشتم ا النهي یدلهذ
في ذلك فدل عدم نهيه عنه، واستخدامه له، ونسبته الى الله لنهى 
 القرآن الكریم عنه، فاللعن بعيد عن السب ومخالفا له تماما.

 (399 :32، ج1403 ،المجلسي)

 : قال السيد الخوئي
حرام في : مسأله حرمة سب المؤمن، قوله: التاسعه: سب المؤمن

 الجملة باالدلة االربعه.
أقول: قد أستقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة، لكونه ظلما 

 وایذاء، وعلى ذلك أجماع المسلمين من غير نكير.
وکل سب تترتب عليه مفاسد عظيمه کأراقة دماء المؤمنين فهو محرم 

 دون شك.
لعلمية فالبسطاء والسذج الذین ال یتمكنون من فهم البراهين ا

ویصدقون االحادیث الضعيفه لتلبيس بعض المغرضين أو مجالس 
ال یدرون وال  الكفار، فال شك انهم یرتكبون ذنبا کبيرا من حيث

 . یشعرون بما یفعلون
 .السب ليس واجباأو  وبما ان اللعن

ومن ناحية االخالق االسالميه والتحلي باالنسانية، واالخالق 
یثير هذا الشيء ان اعتقد بامه حق، ما دام الرساليه فمن االرحج ترکه و

وأي فعل یؤدي الى نتائج مؤذیه ومضرة أو تكون قد  الفتنه والكراهيه،
 (1377)التوحيدي، تعرض المسلمين الى اراقه الدماء فيلزم ترکها عقال. 
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یز السب،  ،والشتم بصفة اللعن أما تسخير بعض االیات وتوجيهها لتجو
لدین بشيء، ومرفوض عقال، وشرعا وما جاء في فهو باطال قطعا وليس من ا

تحریف تفسير بعض اآلیات؛ یستطيع القاريء الرجوع الى التفاسير، فيجد 
 الحفائق واضحه.

( المقصود العتل عظيم الكفر، والزنيم عتل بعد ذلك زنيمفي قوله تعالى )
نا، المستتر بكفره وليس لآلیه عالقه بالمعنى اللغوي االخر الدعي أو ابن الز

یر الفني کما في قوله : ) كمثل الحمار يحمل والقرآن فيه اسلوب التصو
كالکلب ان ( والغایة بيان الجهل وعدم االستفاده من العلم  وقوله )اسفارا

( اي کمثل الكلب هراش ال صاحب له، تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث
ویلهث من غير هدف، ویتضرع من غير ان یجد من یشفق عليه، وهذا 

یرالفني للعمل المتعب؛ لكن دون ان یحصل او یجني فائدة وليس من  ؛التصو
السب، واالهانة بشيء، وغير ذلك من االیات التي تفسر بشكل غير صحيح، 
وأسال ما هي الغایة من تثبيت تجویز السب للمسلم وهل ان ذلك واجبا، وان 

الخرین ومضر ل کان مسنحبا؛ فهل من الرشد ان نفعل شيئا مخالف للعقل،
علما ان من شروط االمر بالمعروف، والنهي عن المنكر سقوط الواجب عنا في 
 حالة جلب الضرر لالخرین أو للدین؛ ولو اطلعنا الى کافة االدیان السماویه،

یجوز أیذاء  ،وحتى العقائد االخرى؛ فال نجد قيما وال دینا مهما کانت أدعاته
مرشد؛ یدعو الناس الى الرذیلة االخرین  سبهم، وشتمهم وال یوجد نبي او 

  والالأخالقيه.
؟ هل یریدون ان نعبد ربأ یدعو الى ترى ماذا یرید التكفيریين أثباتهیا 

 الأخالقيه والسب والشتم واالهانه؟ال
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ادع الى سبيل ربك بالحکمه والموعظة اذن فما معنى هذه االیات: )
الجهر بالسوء ال يحب الله ( وقوله: )الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن

ال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي ( وقوله )من القول اال من ظلم
اذهبا الى ( وقوله )أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم

وقوال ( وقوله )فرعون انه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى
ال اكراه ) وقوله (ا سالماواذا خاطبهم الجاهلون قالو ( وقوله )للناس حسنا

( فيا ترى هل ان انك لن تهدي من احببت( وغير ذلك من االیات )في الدين
التكفيریين قد وکلهم الله کسياط على أعناق الناس الجبارهم الى الدین، 

 کرها، واعالن العقوبة لكل من ال یتماشى مع افكارهم؟

ين بقناع الدين االسالمي  العمالء المتستر
او متلقي للعلوم الدینيه من معرفة الحقائق  فى على کل عالم دینمما ال یخ

وکشف زیف االدعاءات، سواء کانت باسم االسالم ومذهب اهل البيت أو 
لوجود بعض اوجه الشبه او  ض الطوائف )االخباریه( غطاءا لهامتخذین من بع

االعتقاد  االعتقاد بالتقليد، وعدمدیة؛ منها عدم االلتقاء في بعض االمور العقائ
 في علم االصول وعلم الفلسفه والمنطق کذریعه للتشابه مع الفارق.

االحقيه لنفسها  الن هذه الطائفه تتكلم باسم مذهب اهل البيت، وتدعي
حيث تقوم باعالن السب والشتم والتكفير للمخالفين  ،دون اي فئه اخرى

لحقيقه لمذهب اهل البيت، ویتظاهرون في لباس المدافع عن الحق، لكن ا
 خالف ذلك.

ویؤمنون  الن أصحاب مذهب اهل البيت یتخلقون باخالق اهل البيت
التقية ديني » :یحث عليها بقوله کان االمام الصادقبالتقيه؛ التي طالما 
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قال:  مسلم، عن ااِلمام الباقر وذکر في حدیث: عن محمد بن« ودين ابائي
. )الكليني، «لدم فليس تقيةإّنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ ا»

 (16و220: 2، ج1426
ان هذه الفرقه اشد االعداء للدین االسالمي؛ النها تحمل بذور العداء 
واثارة الفتنة بين المذاهب االسالميه والعمل بكل قواها لهدم مبدأ الوحدة 

کد عليه النبي والعلماء والقاده  واالئمه االطهار االسالميه التي طالما أ
 اهل البيتالمتكلمين في العقائد االسالميه لمذهب  ين، واکابرالمسلم

حيث اثارت الفتنه بين صفوف المسلمين، والفتت انتباه المخالفين لمذهب اهل 
، ومما یكثر ء یتكلمون باسم الشيعه ویمثلوهمظنا منهم بان هؤال البيت

او  ؤالء او حتى اصدار فتوى بخصوصهمالشك وقوف اغلب العلماء عن رد ه
على االقل االستنكار لهم من جانب شرط االمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، کونهم یشكلون عائقا في مسير حضارتنا االسالميه نحو التقدم، 

بات التي تندفع نحو والرقي وترکيز ارکان الوحده االسالميه، ومواجهة  الصعو
غرب وخصوصا المواجهات الحقيقية والمهمه التي تصدر من ال االسالم

وليس اعاقه سير تقدمها فقط والمحاربه التي تحاول بتر الدعوه االسالميه، 
 واعاقة سيرها في درب البناء والتقدم وارساء اساس الحضاره االسالميه.

من خالل دراستنا الحوزویه، وخوضنا في المطالب العلميه واالستدالالت 
علم لفقهيه، وبحوث الفقهيه واالصوليه، والبحث في ایات االحكام والقواعد ا

، والخبره التي نمر بها وکيف ان بعض االمور االصول، وعلم الفقه والعقائد
نكاد ان نعتقد  ،نكاد نتصور أحيانا بان المشكل في البحث الذي یثيره الخصم

بان ال مخرج منه، لكن بعد التحقيق والتحليل نجد الحل والتفسير الحقيقي 
، هؤالء یصدقون لناس، الذین ال علميه لهمام من افكيف الحال للعو والشافي،
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االت، ، وقد الیجد مشقه بتوجيه االشكما یقال وبمجرد استدالل بسيطکل 
کانت مهما  ،لكل من ال یتوافق مع افكارهم ؛واالخطاء وتوجيه االتهامات

قيه، هؤالء هم االعداء او حتى نوع من االخال صفته وبدون نزعة ورع او خوف
رة االسالميه، ویجعلون سدا منيعا ایقفون امام الحض الحقيقيون، والذین

النهم الواجهه الحقيقيه للعدو واالداة، والعين  للوصول الى الرقي والتطور،
 التي ترصد کل تحرکات وتطورات الساحه االسالميه ومن الداخل.  

يين  اللعن والتکفير للمسلمين حالل في دين التکفير
للغه هو الطرد واالبعاد من الرحمه وذلك من الله. قال من الطبيعي ان مفهوم اللعن في ا

أما السب والشتم مترادفان،  ،اللعن: الطرد من الرحمة ،الراغب االصفهاني
 وان تصف الشيء بما هو ازراء ونقص وهو قبيح الكالم.وه

اما اللعن من الناس فهو دعاء بالطرد من الرحمة، بالتالي فهو شيء غير 
 لذم والتنقيص.یعنيان الكالم القبيح المستخدم في االسب والشتم اللذاین 

وا َواَل : »قال تعالى ب ّ ِذيَن  َتس  وَن  اَلّ وِن  ِمْن  َيْدع  هِ  د  وا الَلّ ب ّ هَ  َفَيس   ِبَغْيرِ  َعْدًوا الَلّ
 (108)األنعام،  .«ِعْلم  

ن إف ذا تالعن اثنان فتباعد عنهما.إ» الى ابوذر: لفي وصيته الرسو
 (1380)الطوسي،  .«ةالمالئک ذلك مجلس تنفر منه

وهذا النهي یدل على قبح السب والشتم، فاللعن یبعد کل البعد عن السب 
 :والشتم قال رسول الله

.. ليس المؤمن بالسباب وال .ؤمن ال یكون بالطعان وال باللعانالم
اما في عرف التكفيریين فاللعن معناه یا مالعين اي  ،البذيء
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الشتم واالهانه وهذا تفكير الجهله والذین کااللفاظ التي تطلق بصفة 
 ليس لهم ادنى معرفه باللغة والدین وابسط االمور العقائدیه.

ق   َلَعلى   َوِإَنَّك » قال تعالى: ل   (4القلم، ) .«َعظيم   خ 
فحرمة السب واللعن ال تنزه الطرف االخر، وال تبرؤه من کفره ان کان کافرا او من 

 فسقه، ان کان فاسقا.
ل ّ  َتْکِسب   َواَل : »عالىوقال ت ْخَرى   ِوْزَر  َواِزَرةٌ  َتِزر   َواَل  َعَلْيَها ِإاَلّ  َنْفس   ك 

 
 أ

َمّ  ْم  ِإَلى   ث  ک  ِبّ ْم  َر ک  ْم  َمْرِجع  ک  ئ  َنِبّ ْم  ِبَما َفي  ْنت  وَن  ِفيهِ  ك   (164األنعام، ) .«َتْخَتِلف 

 مخالفة شروط االمر بالمعروف والنهي عن المنکر
 :لنهي عن المنكر له عدة شروط وهي خمسه على سبيل الحصراالمر بالمعروف وا

فال یجب االمر  ان تعرف المعروف وتعرف المنكر ولو اجماال، .1
بالمعروف على الجاهل به،  وال یحب النهي عن المنكر على الجاهل 

 نعم یجب التعلم مقدمه لالمر باالول والنهي عن الثاني. به،
المر، وانتهاء المنهي عن المنكر احتمال ائتمار المامور بالمعروف با .2

فالمشهور بين الفقهاء انه  بالنهي، فلو علم انه ال یبالي وال یكثرت بهما،
 ال یجب شيء تجاهه.

ان یكون تارك المعروف او فاعل المنكر بصدد االستمرار في ترك  .3
المعروف وفعل المنكر، ولو عرف من الشخص انه بصدد ارتكاب 

 لمرة واحده وجب امره او نهيه قبل ذلك. المنكر او ترك المعروف ولو
ان ال یكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذورا في فعله للمنكر او  .4

او ان ما ارتكبه  تقاد ان ما فعله مباح وليس بحرامال ع ترکه للمعروف،
اذا کان المنكر مما ال یرضى الشارع بوجوده مطلقا  نعم، ليس بواجب.
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د من الردع عنه، ولو لم یكن المباشر کقتل النفس المحترمه فال ب
 مكلفا فضال عما اذا کان جاهال.

ان ال یخاف االمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه في  .5
نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، وال یستلزم ذلك وقوعه في 

اال اذا أحرز کون فعل المعروف أو ترك  حرج شدید ال یحتمل عادة،
قدس یهون دونه تحمل الضرر ر بمثابة من االهميه عند الشارع المالمنك

کخوف االضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله  والحرج
 بالمقدار المعتد به سقط وجوبه.

فكيف التكفيریون بالدعوه الى مخالفين المذهب الشيعي،  ،اذا کان کذلك
نظام، وال قانون او ل، وال وباساليبهم العجيبة للدعوه الذي ال یرتضيها عق

او حتى من له ادنى شعور، ویعلم جيدا ان الشروط لالمر  شریعه في االرض
وذلك النه بهذه الطریقه  بالمعروف والنهي عن المنكر مخرومه ومتزلزله،

سوف یعرض المسلمين الى ضرر کبير وحرج شدید لالضرار بارواح 
، علما بان الحربطائلة المسلمين، وخصوصا الوقت الراهن والعراق تحت 

اغلب السائلين من العراق قد اعلنوا سخطهم واحتجاجهم على النتائج التي 
على  ، واللعن للخلفاء، والسيده عائشهجرت اثر اعالن السب، والشتم

الفضائيات التي تدعمها الدول الكبرى، وهو على یقين بان هذا االجراء 
المخالفين، والذین تاججوا سيؤدي بحياة المسلمين االضرار بهم من قبل 

المذهب الذي یعتقدون بان هؤالء التكفيریين ليس لهم بالحقد والكراهيه لهذا 
 من یمثلهم اال الدول الكبرى التي تمولهم.
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وعند توجيه السؤال اليهم یقولوا: ال یوجد تعليق کما هو دیدانهم حينما یسالوا 
 .ات فجوابهم: ال تعليقعن االمور الماليه وغسيل االموال عن طریق التبرع

والسبب یعود الى جهلهم أو تعمدهم التستر في الدین کواجهه 
الطماعهمك واستغالل ذوي النفوس الضعيفه والقليلي التفقه في الدین 

 والمتسرعين في االحكام على حساب أرواح االبریاء من أبناء وطنهم.

يينما هو السر في عدم تعرض   ن قبل داعش؟الي نوع من التهديد م التکفير
وعمر بن  ليس غریبا ان یقوم التكفيریين في سب الصحابه )ابو بكر الصدیق،

الخطاب، وعثمان بن عفان( وکذلك سب السيده عائشه واتهامها بالفاحشه رغم 
 ذلك، لم نسمع والحتى همسا؛ بان داعش قام بتوجيه  تحذیر او تهدید اليهم؟ 

او الى اي  ى الى الممثلينعلما بان المشهور من داعش: انه یتعرض حت
 بالقول اليهم والمساس بافكارهم. شخص بدرت منه االساءه

ولو لم  ،ليس هذا دليال قاطعا على العمالهأ؟ فماذا یكون اوضح من ذلك
یكن کذلك فما هو السر وما هذه الصداقة العجيبه بين من یدعي الدوله 

هم ویلعنهم أمام رموزاالسالميه، والدفاع عن مذهب السنه، وبين من یسب 
 المأل کل یوم.

ت الى الدوله االسالميه من الغریب ان کافة الدول االسالميه تطلق االتهاما
، بينما لم نجد اي موقف ضد شخص واحد بمجموعه من الحثاالت في ایران

العميله لن تتعرض الي انتقاد، هل ذلك بمجرد صدفه؟ ام ان هنالك سبب ما 
 ال یخفى على اي عاقل؟

تفكر في المدة الزمنيه التي استمرت فيها هذه الجماعات التكفيریة ثم لن
بل اکثر من  ،كون کافية اذا قلنا خمسة عشر سنهفي سب الصحابه، قد ال ت

وکأن داعش ال عالقه له بالموضوع او انه  ذلك وال یزالوا یعلنوا السباب والشتم
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التكفير، وکلنا    لوصول الىاو کأنه ال یقدر على ا ال یسمع او یجهل ما سمعه
یعلم ما اثار في اغلب الدول االوربيه،  کفرنسا المجاورة النكلترا، والمانيا 

من الدول، تراه نسى أم لم یسمع به؟ ام ان هنالك عالقه مشترکه بينهما وغيرها 
 اترك االجابه للقاريء الكریم.

 خالفة داعش
خل سواء من قبل توالت الثورات من الدا 2001 سبتمب 11عد اندالع احداث ب

خالفه »االکراد او من عقيب الطوائف الداعية الى تجزئه البلد من اشهرها 
داعش التي هي ظاهرة غير محدودة القوة والدعم النها تفكر بمنطق الجيش 
وتتبع حرب العصابات وتعيد تحدید اولياتها العسكریه باستمرار وکل هذه 

لعسكري یتالف معظمه من ضباط وهذا التنظيم ا العناصر غائبة عن الجبهتين.
لسعودیه واالردن وبلدان سابقين في الجيش العراقي وسوریين ومنهم من ا

 (2014 ،)مناع .«اجنبيه
لست بصدد عرض داعش لكن احببت ان ابين احد الموانع التي تقف امام 

بي یعرف جيدا اذا قامت اي بناء الحضاره علما بانه ال شك من ان اي عر
داخل البلد ماذا سيكون مصيرها، وان تجاهل ذلك فليراجع  او عصابه مجموعه

تاریخ الحكام العرب من صدام الى اي حاکم عربي، سيعلم کم من الوقت 
والقضاء على هذه المجموعه، لكن  تاخذ بيدهم لمعالجة هذه المشكلة،

عندما یكون االمر مؤامرة خبيثه بثتها القوى العظمى، واالمبریاليه بواسطة 
 ،وبث السموم، واالفكار الخاطئه وتمویلها بكافه االمكانياتاالعالم 

والكفاءات التي تجعل منها قاعده توسعيه تعمل لوحدها مع کبح اي قوه في 
 .ان دخول القوات االمریكية للعراقداخل البلد والكل یعلم 
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 ونزع االسلحه، ،الجيش العراقيماذا قام من اجراءات؟ اولها تفكيك 
من بعيد للعرب في طلب اللجوء السياسي واالنساني في وفسح المجال من ز

بالحضاره الغربية وارجاعهم الى أوربا لتشتيت افكار المسلمين، وتسميمها 
 واثارة البلبله تحت شعار الدیمقراطية الزائفة. بلدانهم لتوسيع الفتنة،

قد نشر  من بين مئات االخبار التي تؤکد  واکتفي بأن أبين لكم خبر واحد،
ر من ذلك اي مساعدة ودعم قوى داعش، باالسلحة وکافه االمكانيات ناهيك اکث

عن الدعم المادي، لكن الحمد لله انقلبت عليهم اعمالهم، حيث تجرأ هؤالء 
 الى الدخول في العمق الى الدول الغربيه مصدقين انفسهم بانهم على حق.
الى  واشير الى حدیث ینقله السنه انفسهم وال احب ان انسب الحدیث

 :مصادره بل انقله عن طریقهم عن االمام علي
إذا رأیتم الرایات السود فالزموا األرض وال تحرکوا أیدیكم وال »

أرجلكم! ثم یظهر قوم ضعفاء ال یوبه لهم، قلوبهم کزبر الحدید، هم 
أصحاب الدولة، ال یفون بعهد وال ميثاق، یدعون إلى الحق وليسوا 

بتهم القرى، وشعورهم مرخاة کشعور من أهله، أسماؤهم الكنى ونس
 .«النساء حتى یختلفوا فيها بينهم ثم یؤتي الله الحق من یشاء

  .یخبرنا عن داعش وأخواتها اإلمام علي
 أصحاب الدولة: دولة العراق والشام )داعش( -
 أبودجانة ،أبومصعب ،أسماؤهم الكنى: یاکثرها أبوالبراء -
 حرانيال ،الجوالني ،نسبتهم القرى: البغدادي -
یختلفوا بينهم کما هو  ،شعورهم کشعور النساء: واضحة جدا جدا -

هي: یدعون  وأهم جملة قالها موالي أميرالمؤمنين ،وضعهم حاليا
یتية الوطنية الشبكة) .إلى الحق وليسوا من أهله  (الكو
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حرار: طائرات التحالف الدولي ترمي االسلحة لداعش وتقصف األ 
 الجيش والحشد الشعبي

لنائبة عن کتلة األحرار نوال جمعة، األحد، أمریكا والتحالف الدولي اتهمت ا
حاليا تخوفا على مصالحهما  «داعش» بأنهما ال یریدان القضاء على تنظيم

الخاصة وإفشال مخططاتهما، مؤکدة أن طائرات التحالف ترمي االسلحة 
 .والذخائر للتنظيم وتقصف الجيش والحشد الشعبي

الوالیات المتحدة »، إن «السومریة نيوز»ـوقالت جمعة في حدیث ل
االمریكية والتحالف الدولي لدیهما القدرة للقضاء على تنظيم داعش 
االرهابي خالل ایام من خالل إمكانياتهما العسكریة والتكنولوجية التي 

 «یمتلكونها بالكشف عن تجمعات داعش عبر االقمار الصناعية
ولي ال یریدان القضاء على داعش أمریكا والتحالف الد»وأضافت جمعة أن 

، «في الوقت الحاضر تخوفا على مصالحهما الخاصة وإفشال مخططاتهما
مشيرة الى أن خير دليل على ذلك تصریحات وزیر الدفاع االمریكي السابق 

 :عاما 30بأن القضاء على داعش ستستغرق 
 في رواه غربي االنبار «داعش»طيران التحالف یدمر مقرا ل -
 ات التحالف الدولي قد تساعد في تحریر الرقة والموصلقو أدغلو: -

أمریكا والتحالف الدولي ال یریدان القضاء على »وأضافت جمعة أن 
داعش في الوقت الحاضر تخوفا على مصالحهما الخاصة وإفشال 

خير دليل على ذلك تصریحات وزیر الدفاع »، مشيرة الى أن «مخططاتهما
وتابعت النائبة « عاما 30ى داعش ستستغرق االمریكي السابق بأن القضاء عل

الطائرات االمریكية والتحالف الدولي رمت االسلحة »عن کتلة األحرار أن 
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، الفتة الى أن «والذخائر لتنظيم داعش متحججة بأن ذلك عن طریق الخطأ
والحشد الشعبي في عدد من مناطق هذه الطائرات قصفت ابناء الجيش »

اليوم االحد  اعتبر، ماکين جون شيوخ األمریكيوکان عضو مجلس ال «البالد
(، أن القصف الجوي ال یجدي نفعا مع تنظيم 2014ول تشرین األ 19)
الذي تأقلم مع غارات التحالف الدولي، داعيا الى إیجاد المزید من  «داعش»

القوات البریة وتسليح البيشمرکة، فيما لفت الى أن التنظيم اإلرهابي غير قادر 
 .ة على بغداد لكنه یستطيع السيطرة على مطارهاعلى السيطر

تشرین االول  13یذکر ان وزیر الخارجية البریطاني فليب هاموند نفى، في )
(، قيام الطائرات التابعة للسالح الجوي الملكي بقصف مناطق یسيطر 2014

کد أن الطيران الحربي یحرص  عليها مقاتلو الحشد الشعبي في العراق، فيما أ
 (2014 األول تشرین 19: األحرار نيوز، )السومریة .األهداف بدقة على إصابة

يکي ترامب بسر  يحات الرئيس االمر قه النفط العراقي ونهب كل تصر
وجرأة لسياسة : هل هي سياسة القذافي الجديدة أم صراحة ثرواته

 ؟االحتالل الحديث
دیه في اجتماع صحفي قال فيه: بأن العراق ل صرح الرئيس االمریكي ترامب

کبر حقول نفط   ، یأتي ثانيا بعدترليون دوالر 15في العالم بقيمة ثاني أ
، أنه مجتمع فاسد لدیهم جيش ضعيف ...السعودیة. جيشهم قد تمت أبادته

 على أیة حال، وکل شيء  هنالك فاسد تماما.
 فانا قلت ببساطة شدیدة، لو عاد االمر لي فسآخذ النفط. -
لحد االدنى الذي یجب عليهم سؤال الحد الصحفيين: ماذا عن ا -

 دفعه مقابل تحریرهم؟
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ترليون دوالر، هذا  1.5ترامب: على أقل تقدیر عليهم ان یدفعوا لنا  -
عغلى أقل تقدیر. وأضاف قائال: عندما ذهبت الى هناك)العراق( أنا 
قلت  انا أفترض أننا سنأخذ النفط. فهل سنأخذ النفط. هنالك عبارة 

 .لى المنتصر تعود الغنائما   :قدیمة عن الحرب تقول

أنا قلت اذا کنا سنترك العراق فليكون النفط لنا على االقل، ليدفعوا ما 
د ان یأخذ عليهم، وأتت عناوین الصحف الرئيسية ترامب أنسان فضيع، یری

على مهلكم معي؛ أال ترون الناس تنهب  .. ذو سيادة!.النفط من بلد ذو سيادة
 )تصفيق(   .ناكه

 سوف اخذ ثروتهم .سوف اخذ النفط.  وال یصدق انا -
 الصحفي: أليس بهذه الطریقه أنت تدمر ثروة العراق؟ -
دعني أقول لك شيئا: ال یوجد شيء أسمه العراق.  ال... ترامب: ال... -

 ال یوجد شيء أسمه العراق. قادتهم فاسدون.
 الصحفي: لكن العراقيين یختلفون معك؟ -
هم مقسمين الى فصائل ... ال یوجد عراقيين، انسمح ليترامب: أ -

 مختلفة.
 الصحفي: ألن تكون بحاجة الى قوات أمریكية لحمایة النفط؟ -
.. سأضع حلقة حمایة حولهم سأضع حلقة حمایة. .ترامب: نعم -

 .ونأخذ کل الثروة هذا ما یجب فعله..
 ؟ کيف ستفعل ذلك؟ الصحفي: کيف تأخذ النفط -
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تي فيها النفط. ترامب: نترك قوات هناك، ثم نسيطر على المناطق ال -
کبر مخزون للنفط  الناس هنا ال تعرف ان العراق ، بان لدیهم ثاني أ

 في العالم. في کل العالم.
 الصحفي: أذن أنت ستبقي قوات في العراق بعد هذه السنة؟ -
 ترامب: سآخذ النفط . -
الصحفي: أنا ال أفهم کيف ستأخذ النفط؟ هل هذا یعني ستبقي  -

 لعراق؟قوات هناك أو أنك ستدخل في ا
 ترامب: أنت سمعتني... سآخذ النفط. -
 الصحفي: لكن ماذا سنفعل بخصوص هذا االمر؟ -
ترامب: نبقى ونحمي النفط ونأخذ النفط، وندفع ألنفسنا ترليون  -

کثر وندفع لبریطانيا وباقي الدول التي  ونصف من الدوالرات أو أ
ساعدتنا وأن ال نبقى أغبياء جدا. نقطة أخرى بخصوص هذا 

نأخذ النفط من  : أنا دائما أقول کان من المفروض أنالموضوع
 (یوتيوب. )العراق. )تصفيق(

 الخاتمة
بيان ، تعریف التكفييرین واهدافهم واستخدامهم السلوب اللعن والتكفير

االسلوب الصحيح لالمر بالمعروف والنهي عن المنكر کوسيلة تقييدیة لكل 
یكان والتي تفضح فضح التصریحات التي یستخدمها االمر، االفعال

بيان دور ، مساعدة ودعم الدول الكبرى للتكفيریين وثبات ذلك، أطماعهم
 .التكفيریين في تباعد الدین االسالمي وسعيه لذلك بدعم من الغرب
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 فياالسكندنا معهد اصدارات: . جنوخالفة داعش(. 2014)مناع، هيثم  .15
 .اإلنسان لحقوق

 الکترونية مواقع -
حرار: طائرات األ  (.2014األول  تشرین 19) نيوز الشعبي ةالسومری .16

 :سلحة لداعش وتقصف الجيش والحشدالتحالف الدولي ترمي األ 
http://www.alsumaria.tv/news/113809 

ی .17 يخبرنا عن  مام علياْل(. 0142ینایر  18) تيةالشبكة الوطنية الكو
 :داعش وأخواتها

http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threa

ds/257022 

 :ترامب يصرح بسرقه نفط العراق ويشتم العراق .یوتيوب .18
https://www.youtube.com/watch?v=u-xhzBmP208 
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